
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 630 63003 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

32 300,00

32 300,00

2. 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3 985,00

3 985,00

3. 801 80144 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

46 540,00

46 540,00

4. 851 85153 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

15 000,00

5. 851 85154 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

19 000,00

34 000,00

6. 852 85220 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

66 000,00

66 000,00

                                                                                             Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

                                                                                             z dnia 27 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr II/10/2014

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 8 grudnia 2014 r.

                                                                          Załącznik Nr 8
                                                                                             do uchwały Nr XL/293/13

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i 

wychowania

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia

Razem dział 851

Razem dział 852

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Dotacje celowe w 2014 roku

Razem dział 630

Razem dział 754

Razem dział 801

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia 

Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie 

upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji



7. 921 92105 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

53 893,00

53 893,00

8. 926 92605 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

18 000,00

9. 926 92605 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
507 000,00

525 000,00

761 718,00

Razem dział 926

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa

Ogółem

Razem dział 921

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej


